Załącznik nr 1 do umowy nr ZT-I.241.81.19.JD; PO-II.3791.86.19
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest uszycie 43 sztuk kurtek termoaktywnych z tkaniny
paroprzepuszczalnej, z podpinką, zgodnie z poniższym opisem:
1. tkanina z membraną, paroprzepuszczalna,
2. kolor czarny,
3. wszystkie szwy podklejone,
4. pagony na ramionach zapinane na zatrzaski,
5. kaptur z osłoną twarzy, przytwierdzony na stałe, chowany w kołnierzu, schowek
zapinany na rzepy,
6. zamki błyskawiczne pod pachami,
7. kieszenie na piersiach, na biodrach oraz kieszeń wewnętrzna zamykana na nap lub
rzep,
8. kieszeń na długopisy na lewym rękawie,
9. kieszeń na UKF-kę lub tel. komórkowy (na lewej piersi),
10. wszystkie kieszenie chronione patkami (przed wlewaniem się ściekającej wody),
zapinanymi na rzepy,
11. zamek błyskawiczny dwustronny, osłonięty zakładką na zatrzaski,
12. pod zakładką, przed zamkiem głównym kurtki, na piersi, dodatkowa kieszeń na zamek
(dostępna bez konieczności rozpinania kurtki),
13. w tunelu na dolnej krawędzi kurtki i w pasie – sznurek lub gumka do ściągania,
14. haftowany emblemat UMS na lewej piersi oraz haftowany napis na prawym ramieniu
(wg. wzorów dostarczonych przez UMS) przypinane na rzepy,
15. podpinka w postaci samodzielnej bluzy z rękawami, z tkaniny POLAR 300, w kolorze
kurtki, dwie kieszenie na biodrach i jedna na piersi dostępna z wierzchu, zamek
błyskawiczny dwustronny,

Tkanina parametry typu Twister 176 WDP - minimalne wymagania :
- Skład: 100 poliester + membrana na bazie PTFE
- Gramatura: min. 184 g/m2
- Wodoszczelność po 10 praniach wodnych : 60.000 Pa
- Opór pary wodnej RET-11,4
- Siła zrywająca : 700 N
Podpinka:
- Nazwa tkaniny: polar
- Skład: 100% poliester
- Gramatura: 300 g/m2
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Rozmiary kurtek:
rozmiar kurtki

S

M

L

XL

3XL

ilość w szt.

5

5

15

15
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Miejsce dostawy:
Magazyn Nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.
Zdjęcia kurtki dostępne na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie : www.ums.gov.pl w zakładce
zamówień publicznych. Kurtka do obejrzenia w Magazynie nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie,
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin pok. nr 504. Kontakt telefoniczny pod nr tel. (91) 4 403-430.
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